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    april 2015 
Jaargang 46– nummer 7 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Zeg niet alles wat je denkt,  

maar denk na over alles wat je zegt. 
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Diensten 

 

Op Witte Donderdag, 2 april, is er om 19. 00 uur een dienst waarin wij uitgenodigd worden aan de Tafel van de 

Heer om brood en wijn met elkaar te delen. Evenals in voorgaande jaren zal het koor 'Con Spirito' o.l.v. Corné 

de Haan haar medewerking aan deze dienst verlenen. Het is fijn en 

bemoedigend om met onze rooms-katholieke geloofsgenoten het Avondmaal te 

mogen vieren.  

 

Op 3 april is het Goede Vrijdag. Ook dan begint de dienst om 19.00 uur. Wij 

lezen en overdenken het lijdensverhaal. Vervolgens horen wij het 'Beklag 

Gods', de verwijten van God aan ons mensen. 

Deze dienst, die het karakter heeft van een wake, begint en eindigt in stilte. 

 

Op de Paasmorgen, 5 april, is er een feestelijke dienst voor jong en oud. Muzikale medewerking wordt verleend 

door OLTO. Wij hopen dat velen zullen komen om dit grootste feest van de kerk mee te vieren. Hoewel het 

dan de eerste zondag van de maand is, is er deze keer geen koffie/thee drinken in het Jeugdhuis. 

 

Over de dienst van 12 april zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

 

Een week later, 19 april, is er een jeugddienst, waarover elders in dit nummer meer te lezen is.  

De laatste dienst van deze maand is op 26 april. 

Goede en gezegende diensten toegewenst! 

 

Jeugddienst 

 

Mensen in de gevangenis. Een wereld waar de meesten van ons wel enige voorstelling van hebben, maar verder 

heel weinig van weten. Mirjam van Driel werkt in de gevangenis als psycholoog op de psychiatrische afdeling 

van de gevangenis en komt ons hierover wat vertellen tijdens de jeugddienst op 

19 april. Deze dienst heeft als thema: 

 

Laat ze maar lekker zitten! 

Veel mensen die zo’n thema horen zullen denken: Ze hebben straf verdiend, laat 

ze maar lekker zitten! Een misdaad plegen, gestraft worden: dat overkomt een ‘nette burger’ niet. Of staat 

het maken van fouten dichter bij ons dan we zouden toegeven? Heeft het ook met andere dingen dan ‘netjes’ 

gedragen te maken of je wel of niet in de criminaliteit belandt? In deze dienst willen we daar over nadenken 

en samen over praten. Kom dus allemaal. 

 

Gesprekskring 

 

De serie bijeenkomsten over het bijbelboek Daniël zit er weer op. Het waren boeiende en 

leerzame avonden. Voor hun grote betrokkenheid en inbreng wil ik alle deelnemers heel 

hartelijk bedanken. 

Naar goed gebruik gaan we nog een keer uit eten met elkaar. Daarover zullen nog nadere 

afspraken worden gemaakt. 
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Diaconie 

 

2 april Witte Donderdag Avondmaal Collecte Kerk in Actie. Ieder mens heeft recht op bed, bad en 

brood. 

Aanklacht van de PKN en Kerk in Actie tegen de Nederlandse Staat gegrond verklaard. De Nederlandse 

overheid moet het recht van ongedocumenteerde vreemdelingen op voedsel, kleding en onderdak als 

noodzakelijke voorziening ter bescherming van de menselijke waardigheid – zoals overeengekomen in het 

Europees Sociaal Handvest nakomen. 

Kerk in Actie wil geld inzamelen en heeft de afgelopen maanden al hulp geboden aan uitgeprocedeerde asiel 

zoekers. Deze mensen verblijven illegaal in allerlei leegstaande gebouwen, een bekende vluchtplaats is de 

Vluchtgarage in Amsterdam en de Paulus Kerk in Rotterdam,  of worden opgevangen door  vrijwilligers en 

maatschappelijke organisaties. 

Kerk in Actie ondersteunt financieel deze initiatieven en hoopt met uw bijdrage deze kwetsbare groep 

mensen, die vaak al jarenlang op straat leven en letterlijk in de kou staan, te kunnen helpen.  

 

19 april Collecte Noodhulp Christenen Irak 

Duizenden Irakezen zijn op de vlucht. Christenen, Yezidi's, gematigde moslims en andere minderheden in het 

land ontvluchten Mosul en omstreken, richting de Koerdische regio. Daar zijn ze relatief veilig voor ISIS-

terroristen. Maar het ontbreekt hen aan alles; de regio kan de grote hoeveelheid vluchtelingen niet aan.  

Help de vervolgde christenen en andere minderheden aan eerste levensbehoeften. EO Metterdaad werft 

fondsen voor drie partnerorganisaties Operatie Mobilisatie, Dorcas en Kerk in Actie, die werken met lokale 

partners in Irak. 

Met uw donatie helpen we vluchtelingen aan noodhulppakketten en medische zorg. Help mee! 

 

Beraad van Kerken 

Oecumenisch uitje op zondag 28 juni 2015 

Op zondag 28 juni zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit 

jaar bezoeken we de Oud-Katholieke Kathedrale - en Parochiekerk van 

Utrecht.  We vertrekken in de vroege ochtend vanuit Loenen (8.00 uur)  en 

Klarenbeek (8.30 uur). In Utrecht wonen we vanaf 10.00 uur de dienst bij. 

Het zal een dienst zijn, waarin veel wordt gezongen. 

Meteen aansluitend op de viering krijgt u koffie of thee aangeboden in het naastgelegen congrescentrum 'In 

de Driehoek'. Rond twaalf uur start de rondleiding door de kathedraal en de oude schuilkerk. De rondleiding 

duurt ongeveer 45 minuten. Bij een flink deel van de rondleiding kunt u gaan zitten.  

In de middag bezoeken we eerst het draaiorgelmuseum Speelklok voor een muzikale rondleiding en vervolgens 

is er een boottocht door de grachten in het centrum van Utrecht. 

Wie afziet van het bezoek aan het museum of van de boottocht kan er voor kiezen om een deel van de middag 

op een andere manier in het centrum van Utrecht door te brengen. 

Omstreeks 16.30 uur vertrekt de bus weer naar Klarenbeek voor het diner bij restaurant Pijnappel.  

In de editie van mei van dit Kontaktblad zullen we nadere informatie verstrekken over het uitje en de daaraan 

verbonden kosten. 

 

U kunt zich vast opgeven bij Gerda Schiphorst (tel. 055-5051809) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-

5051014). U kunt ook mailen naar gerdaschiphorst@kpnmail.nl 

 of tvhensbergen@hetnet.nl . 

mailto:gerdaschiphorst@kpnmail.nl
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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Jezus, een inspirend mens. 

Op vrijdag 6 februari verscheen er in de kiosken en boekwinkels de glossy over Jezus. 

Veel beroemdheden kregen hun eigen glossy, maar de bekendste 

persoon op aarde nog nooit, Jezus en daar is dan nu in voorzien. Het 

magazine telt 128 bladzijden en volgens reacties op het internet zijn 

de makers in geslaagd, ongeacht je achtergrond, op een frisse manier 

te laten kijken naar de man waar al zo veel over geschreven en gezegd. 

Uiteraard ontbreken de cartoons over Jezus niet. Sinds een korte tijd 

zijn, zoals U weet, religieuze cartoons meer beladen dan ooit. De 

hoofdredactie is in handen van Arthur Japin, die zichzelf omschrijft als ongelovig. Verwacht wordt dat dit 

een eenmalige uitgave is. 

 

Internet 

Op het internet zijn veel sites te vinden die op een opmerkelijke manier aandacht probeert te trekken van de 

bezoeker. Uiteraard zijn er ook veel sites die met het geloof heeft te maken en op deze sites is veel 

informatie te vinden over allerlei vormen van geloof en religie. 

De site www.Jesus.net, de naam is gedurfd of was nog vrij, is een site die o.a Google Earth gebruikt voor 

informatie voorziening naar de bezoekers toe. Per dag zijn er wereldwijd zo’n 5000 mensen die via deze site 

aangeven een stap naar God te zetten. Via Google Earth wordt live de geloofsbeslissing van iemand op de 

wereld bol aangemerkt en via Breakings News de plaats en tijd vermeld. 

 

 

Collecte opbrengsten 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

 

Dec. 2014 

 

 

 

Jan. 2015 

 

Febr. 2015 

173 euro 

 

 

 

162 euro 

 

141 euro 

48 euro 

 

 

 

 

 

24 euro 

Avondmaal Collecte Artsen zonder grenzen, de strijd 

tegen Ebola 128 euro. 

Kinderen in de knel 435 euro 

 

Collecte voor Y Camps 109 euro 

 

Wereld diaconaat 62 euro 

Rampenpreventie in Madagaskar 41 euro 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 

http://www.jesus.net/
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Kerkrentmeesters 

 

Schuurverkoop 

Zoals altijd op de 1e zaterdag van de maand bij Van Ee, Voorsterweg 56. Van 10.00 – 

12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd druk en gezellig en velen weten de 

weg inmiddels te vinden. 

U bent van harte welkom om te brengen en/of te kopen. 

Opbrengst maart 2015: € 514,39.  

 

Vrijwilligers onderhoud kerkhof 

Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 08.30 uur. Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de 

maand. 

Het is fijn dat er zich weer een nieuwe vrijwilliger heeft aangemeld. Vele handen maken licht werk!  

 

Zo 5 april 2015 Collecte Protestantse Kerk Jeugdwerk 

Geef het licht van Pasen aan kinderen 

Het is Pasen. We vieren het feest van de opstanding. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de 

dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk. Voor Lotte bijvoorbeeld, 7 jaar oud. Ze verloor haar moeder aan 

kanker. Wat betekent het verhaal over de opstanding van Jezus dan voor haar? Hoe kon Jezus uit de dood 

opstaan en mama niet? Bij zulke vragen is het waardevol als er iemand is waarmee Lotte kan praten. JOP, 

Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint kerkelijke werkers op het gebied van Jeugdpastoraat en 

ontwikkelt daarvoor specifieke handvatten. Met de gemeenten denkt JOP graag mee over het totale 

jeugdbeleid. Ook ondersteunt JOP de ouders via het tijdschrift ‘Moments’ waarin ook het thema 

‘rouw, afscheid en verder gaan’ aan bod zal komen. JOP gelooft dat de boodschap van Pasen een boodschap is 

die de moeite waard is voor ieder kind. Geef aan de collecte en steun het belangrijke werk van JOP! 

 

Zondag 12 april 2015 

De eindcollecte wordt bestemd voor de restauratie van de muur en het hekwerk rondom kerk en kerkhof. 

 

Giften: 

We mochten weer giften ontvangen van NN van € 125,-- en van NN € 50,-- 

Onze hartelijke dank. 

 

Zondag 26 april 2015 Collecte Protestantse Kerk Eredienst en kerkmuziek 

Vieren in huis en kerk 

De eredienst ziet er in alle protestantse gemeenten anders uit. Er wordt ingetogen of juist uitbundig gevierd. 

Op veel plekken ontstaan ook nieuwe vormen van vieren. Zo werd in de Protestantse Gemeente Gramsbergen 

de e-meeting bedacht. Deze ontstond omdat de grotere kinderen voor wie er geen kindernevendienst meer 

was amper in de kerk kwamen, omdat de vorm van de kerkdienst niet aansloot bij hun beleving. De e-meeting is 

interactief en gericht op ontmoeting met elkaar. Het begon met een kleine groep jongeren, maar al gauw 

kwamen er steeds meer mensen op af en inmiddels is het een dienst voor alle leeftijden. Onder de titel ‘Vieren 

in huis en kerk’ helpt de Protestantse Kerk gemeenten om vernieuwend, eigentijds en aansprekend te vieren.  

Gemeente-adviseurs verzamelen voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten. Met de 

opbrengst van de collecte kunnen gemeenten worden ondersteund met nieuwe initiatieven om in de eredienst 

aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. 
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Oud IJzer Inzamelingspunt  

Locatie Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken). 

Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur  

Mocht u  niet in de gelegenheid zijn om dat te brengen, dan vragen wij u contact op te nemen met één van de 

vijf onderstaande oud-ijzervreters, want dan komen wij het graag in overleg halen. 

Jan Brugman 055-5051458 

Ap Kobussen 055-5051136 

Jan Nijhof 055-5051028 

Henk Kok 055-5051102 

Chris van Oorspronk 06-21271999 

De Oud IJzer Inzamelingsactie is een samenwerking van de beide Kerken in Loenen. 

 

Financiële info feb  2015 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Feb ’15      9.926,00  13.000,00 55.009,00 

Collectes diensten: 

Feb ’15   192,45    

 

Giften 

 

Wij ontvingen een gift van € 100.- (NN, voor het pastorale werk). Onze hartelijke dank! 

 

Opbrengt narcissenactie 2015 

 

Op zaterdag 14 maart is de jaarlijkse narcissen verkoop ten bate van  het restauratiefonds weer gehouden. 

Het is hartverwarmend om te zien  dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich hiervoor belangeloos inzetten. Maar 

zonder de bijdrage van de inwoners van Loenen slaagt de actie  natuurlijk niet. Ook deze keer 

is het eindresultaat weer goed te noemen, een netto bedrag van € 2211 kan aan het fonds 

worden toegevoegd. Daarom beste inwoners, “chapeau”! Onze dank gaat uit naar de bevolking 

van Loenen voor hun bijdrage en tevens naar alle vrijwilligers die zich 

hebben ingezet om deze actie tot een succes te maken. 

De kerkrentmeesters  

 

 

 

Vanuit de pastorie  

 

wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. Tevens wij u en jullie allen goede en 

gezegende Paasdagen. 

 

Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel 
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In Memoriam 

 

Zondag 15 februari is op 75 jarige leeftijd overleden Henricus Gerardus (Henne) Hafkamp. Hij is rustig 

gestorven in zijn eigen vertrouwde omgeving aan de Voorsterweg in Loenen. 

Op vrijdag 20 februari hebben wij in de Avondwake hem herdacht en gebeden. Zijn crematie was zaterdag 21 

februari. 

Wij wensen Dinie, zijn kinderen, kleinkinderen en familie kracht en sterkte toe om zijn verlies een plaats te 

geven. 

 

Op 22 februari kwam er een einde aan het leven van Aleida Ruzina van Zon-Brink. Zij is 

92 jaar geworden. In Loenen woonde zij vele jaren aan de Molenallee, later aan de 

Leeuwenbergweg. De laatste jaren van haar leven bracht zij door in 'De Beekwal' in 

Eerbeek. Trouw bezocht zij, zolang het kon, de zondagse diensten. Op 27 februari 

hebben wij tijdens een samenkomst in het Jeugdhuis afscheid van haar genomen. 

Daarbij lazen wij enige verzen van Psalm 103, een lied waarin het leven van de mens 

vergeleken wordt met een bloem. Aansluitend vond op het kerkhof de begrafenis 

plaats. Van harte leven wij mee met haar familie en vrienden. Voor de komende tijd wensen wij hen veel kracht 

en sterkte. 

 

Op 9 maart is  in de leeftijd van 65 jaar overleden Maria Antonia  Aleide (Riet) Blom -Tijhuis.  

Zij woonde aan de T.M.C. Asserstraat 4,  6961 XB Eerbeek. Op 14 maart hebben wij in de afscheidsdienst 

voor haar gebeden, waarna zij werd begraven op het parochiële kerkhof. 

Wij wensen de familie namens de geloofsgemeenschap heel veel kracht en sterkte om dit 

verlies een plaats te geven.  

 

Huwelijksjubilea 

 

Op 16 april hopen de heer en mevr. G.J. Berends hun 60 jarig huwelijksfeest te vieren.  

Zij wonen : Molenbeek 77, 7371 SW Loenen Gld. Namens onze gemeente willen wij dit 

echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. Moge 

Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 

 

Verjaardagen 

 

Op 6 april hoopt mevr. B. Hoevers - Zuetenhorst 80 jaar te worden. Hoofdweg 156, 7371 GJ Loenen Gld. 

Op 11 april hoopt de heer G.J. Denekamp 80 jaar te worden. Voorsterweg 31, 7371 GA  Loenen Gld.  

Op 23 april hoopt mevr. J.M.P. Kloppers - Oudbier 90 jaar te worden. Watermolen 6, 7371 SR  

Loenen Gld. 

Op 26 april hoopt mevr. B.J. Holdijk - Schroven 85 jaar te worden. Loenerdrift 85, 7371 CN  

Loenen Gld. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid 

ervaren. 



 

Kontaktblad Loenen 

 

 

 

8 

Kleurplaat – laatste avondmaal 

 

 
 

Overdenking door J.W.C. van Driel 

 

BLIJDE GEZICHTEN 

Toen Jezus op Goede Vrijdag samen met twee 

misdadigers gekruisigd werd, trok dat veel bekijks. 

In die tijd waren 

terechtstellingen een openbaar 

gebeuren waar het nodige 

publiek op afkwam. Wat moeten 

al die mensen toen gedacht of 

gevoeld hebben? 

Niet zo veel, als we afgaan op de 

evangelist Lucas: “Het volk stond 

erbij en zag toe”. Met andere 

woorden: ze stonden erbij en 

keken ernaar. Dat klinkt nogal koel en afstandelijk, 

alsof de omstanders het gebeuren zonder enige 

emotie ondergingen. Niemand vertrok een spier, 

niemand deed iets, ze stonden alleen maar te 

kijken. Zou niemand die man aan het kruis van 

Golgotha herkend hebben als de Messias? 

We weten het niet. We moeten het doen met dat 

ene zinnetje “Het volk stond erbij”.  

Maar dan.... dan wordt het Pasen. In de vroege 

morgen klinkt dat onvoorstelbaar goede bericht 

van de engelen: “Hij is niet hier in zijn graf, Hij is 

opgewekt uit de dood”. En wat gebeurt 

er dan? Gaan dan opeens alle gezichten 

van blijdschap stralen? Dat zou je 

misschien verwachten, maar dat 

gebeurt niet. Integendeel. Schrik, 

verbazing en ongeloof overheersen. 

Blijkbaar weten de mensen zich in 

eerste instantie geen raad met deze 

blijde boodschap. Ze kunnen er niet bij, 

het is voor hen niet te bevatten. 

Pas aan het slot van het evangelie, wanneer mensen 

de opgestane Heer hebben ontmoet, is er sprake 

van blijde gezichten. Pas dan dringt de boodschap 

van Pasen echt door. Maar dan is er intussen ook 

nog iets anders gebeurd. De mensen die Jezus na 

Pasen hebben ontmoet, hebben Zijn Woord 

gehoord en zij hebben het brood met Hem 

gebroken. 
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Ook bij ons breekt de boodschap van Pasen pas 

echt door wanneer wij de opgestane Heer in Woord 

en Sacrament ontmoeten. Dan ook is er alle ruimte 

voor vreugde en voor blijde gezichten. We mogen 

immers weten dat Jezus leeft en met ons 

meeleeft, in vreugde en verdriet. 

Wij mogen opgewekt en blij zijn, niet omdat het 

wereldgebeuren zo opwekkend is en ook niet omdat 

wijzelf altijd zoveel reden tot blijheid hebben, 

maar wel omdat we erop mogen vertrouwen dat er 

hoop is, dat er een weg om te gaan is, ook al gaat 

die soms door het diepste dal. 

Die hoop vindt zijn oorsprong in Pasen. Als wij 

vanuit die hoop leren te leven, dan gaan we anders 

tegen het leven met al zijn hoogte- en 

dieptepunten aankijken. Teleurstellingen, 

tegenslagen, ziekte en zelfs de dood: ze hebben 

niet meer het laatste woord. Want dat woord is 

aan Jezus, de opgestane Heer! 

Goede en gezegende Paasdagen gewenst! 
 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het mei nummer 2015 dient de kopij  binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag  9 april 2015 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag  10 april 2015 

 

3. kontaktbladloenen@online.nl in een word bestand, zonder 

tekst opmaak. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Wandelend in gesprek komen  

 

Een wandeling in de omgeving van Klarenbeek met voorafgaand een kennismaking met de Vrouwenpraatgroep 

Uit Twello. We maken een “wereldreis”langs verschillende landen en culturen. Ook proeven we van 

multiculturele hapjes.  Tijdens de wandeling bezinnen we ons op vragen die te maken hebben met het thema 

van deze dag  “Elkaar waarderen en respecteren in een ware ontmoeting”. 

We wandelen ongeveer 4 km. 

Locatie: pastorale centrum Klarenbeek.  

Tijd:        Zaterdag 18 april 2015 om 10.30 

                Om 14.00 uur sluiten we  de dag af met een korte gebedsviering. 

               Opgave bij Ineke Bouwmeester tel.0571-274445 (dinsdag en Donderdag  

                van 9-17 uur)  secretariaat@franciscusenclara.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
mailto:secretariaat@franciscusenclara.com
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KVV bijeenkomst – 21 April 

 

Dinsdagavond 21 april gaan we een bezoek brengen aan Ashram Sada Shiva Dham. 

Om 19.00 uur !!!!! worden we verwacht bij de Ashram Sada Shiva Dham waar we worden rondgeleid en een 

gedeelte van een dienst bijwonen. 

Verzamelen om 19.00 uur bij de Ashram Sada Shiva Dham aan de Vrijenbergweg. 

 

Ouders met jonge kinderen 

 

Kijk eens om je heen.    “ Wat zie je en wat kun je voor andere betekenen.” 

Op zondag 12 april worden  ouders met jonge kinderen uit genodigd om in gesprek te gaan. 

We beginnen met een lunch (iedereen neemt iets lekkers mee.) Daarna zijn er voor ouders en kinderen aparte 

activiteiten in de buiten lucht. We sluiten samen af in de kerk. Opgave graag voor 30 maart.  

klarenbeek@franciscusenclara.com  
 

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom 

 

Op Goede Vrijdag 3 april is de volgende klussenmorgen voor vrijwilligers. Net voor de Pasen 

kan de boel er dan weer netjes bijliggen. Aanvang 8.30. 

Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp 
 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. J.W.C. van Driel  Tel. 5051350 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-

Eerbeek 

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

H.Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

 

Pastoraatsgroep 

Nolda Elgersma      diaconie   tel: 055-5052179 

Gerda Havekes        liturgie    tel: 055-5051753

 

 Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167.  Email:  janneke.chris@gmail.com 

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com 

 

mailto:klarenbeek@franciscusenclara.com
mailto:klarenbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara.com/
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Vieringen 

 

Witte donderdag 

8.45 uur   schoolviering.  voorganger Pastor.D.Brylak. 

In deze viering  brengen de kinderen de bouwstenen  mee, om aan te bieden voor een  klaslokaal in 

Kashokoto in Zambia.       Vasteactieproject, 

10.00 uur  Gebedsdienst  voorganger Pastor D.Brylak. 

19.00 uur  Eucharistieviering in de H.Martinuskerk Twello. . 

Goede vrijdag. 

20.00 uur “Pasion”het lijdensverhaal gezongen door koor Step bij Step uit Bussloo. 

                 voorganger Pastor D.Brylak. 

Paaszaterdag. 

21.00 uur  Paaswake  H.Martinus kerk Twello.m.m.v.Con-Spirito 

Paaszondag  

10.00 uur   Woord en Communieviering   Voorganger Pastor W.Vroom 

                   m.m.v Koor Con-Spirito. 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo.  05 april ‘15 Woord en communieviering – mmv pastor Vroom     (1ste Paasdag) 

   Intenties: Theodora Aleida Elshof -Timmer  /  Overl. Ouders Klomp – Tiedink  /  

    Overl. Ouders de Croon – Hurenkamp  /  Overl. Fam. Biezeman – Scheerder  / 

                                    Overl. Ouders Tiedink – Streppel  /  Nellie v Amersfoort – Tiedink  /      

                                    Overl. Ouders Streppel – Stoer  / Jacoba Maria Seesink – Ophof  /   

    Overl Ouders Theo en Maria Hamer – Harmsen  / Overl Fam. Klomp – Koers  / 

    Bernard Blom  / Tonia Klomp  /  Grada Klomp / Jaargetijde voor Johanna  

    Geertruida Reusken – Ketelaar  / Willem Joseph Visseren  / Overl Fam. Bijvank  / 

     Cornelia Catarina Heijhoff – Jansen. 

 

Zo. 12 april ‘15  Woord en communieviering – mmv pastor Kantoci 

  Intenties: Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde / Willem Joseph Visseren /  

   Overl. Fam. Bijvank 

 

Za      18 april ‘15   Woord en communieviering – mmv J. Oude Voshaar 

  Intenties: Overl. Ouders. Freriks – Uiterweerd  /  Overl. Echtpaar Kamhorst – v Schaik  / 

    Henrica Johanna Reusken  /Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek  /  

    Willem Joseph Visseren  / Overl. Fam. Bijvank  /  Antonia Wilhelmina Maria  

    Linthorst – Pijnappel. 

 

Zo  26 april ’15 Eucharistieviering – mmv pastor Hofstede  

  Intenties: Henricus Gerardus Hafkamp  /  Willem Joseph Visseren  / Over. Fam. Bijvank 
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Kerkdiensten April 

 

Protestantse gemeente 

Donderdag  2 april   19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

m.m.v. Con Spirito  

       Coll.: Heilig Avondmaal, collecte voor Kerk in Actie 

Vrijdag  3 april    19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Goede Vrijdag 

        

Zondag  5 april   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Paasdienst, m.m.v. Olto 

GEEN koffie na de dienst  

Coll.: jeugdwerk 

Zondag  12 april  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Coll.: restauratie muur en hekwerk 

Zondag  19 april  10.00 uur  Drs. K. Bulens, Apeldoorn 

       Jeugddienst 

       Coll.: noodhulp Christenen Irak 

Zondag  26 april   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Coll.: Eredienst en Kerkmuziek 

 

Paasdienst voor de Zondagsschool op 5 april om 10.00 uur in de kerk. 

19 april Jeugddienst om 10.00 uur in de kerk. 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Donderdag 02 april (L)  08.45 uur  (Witte Donderdag) Schoolviering  

   Voorganger pastor Brylak 

Donderdag 02 april (L)  10.00 uur Gebedsviering  

   Voorganger pastor Brylak 

Vrijdag 03 april (L) 20.00 uur (Goede Vrijdag) Lijdensverhaal ‘The Passion’  

Voorganger pastor Brylak m.m.v.  

    koor Step by Step uit Bussloo 

Zondag 05 april (L)  10.00 uur (1ste Paasdag) Woord en communieviering 

    Voorganger pastor Vroom – m.m.v. Con Spirito  

Zondag 12 april (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

   Voorganger pastor Kantoci 

Zaterdag 18 april (L)  19.00 uur Woord en communieviering 

   Voorganger dhr. J Oude Voshaar – m.m.v. Con Spirito 

Zondag 26 april (L)  10.00 uur Eucharistieviering 

    Voorganger pastoor Hofstede 
 

 


